THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

شركة مياه األردن – مياهنـا ذ.م.م.
JORDAN WATER COMPANY – MIYAHUNA LLC

-O-P-21-097-Zتمديد

عطاء توريد كيبل كهرباء مبسط قياس
 3*120بطول 300م
وثائق العطاء
2021
 اخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعةالثالثة من مساء يوم االربعاء الموافق 2022/01/19 -يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  8:30صباحاً لغاية الـ  11:30ظه اًر من يوم االحد

الموافق2022/01/23

 -سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم االحد الموافق2022/01/23
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الجزء االول  -:دعوة العطاء

الموضوع دعوة عطاء رقم ) -O-P-21-097-Zتمديد (

عطاء توريد كيبل كهرباء مبسط قياس  3*120بطول 300م
 )1تدعو شركة مياه االردن – مياهنا المناقصين المتخصصين لتقديم عروضهم وعلى النماذج المرفقة لشراء المواد الواردة في جداول
المواصفات وفقاً للمواصفات والشروط العامة والخاصة والنماذج وتعليمات الدخول في العطاء المرفقة .

 )2يمكن للشركات المناقصة تقديم العروض لمادة واحدة أو أكثر وسيتم تقييم العروض واالحالة حسب المادة إال إذا ذكر خالف ذلك في
المواصفات .

 )3على المناقصين الراغبين بمعلومات إضافية االطالع على وثيقة العطاء االطالع على الموقع االلكتروني الرسمي لشركة مياهنا
 www.miyahuna.co.joاو مراجعة شركة مياه االردن – مياهنا – مديرية العطاءات والمشتريات على العنوان المذكور أدناه

علماًبأن اخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة الثالثة من مساء يوم االربعاء الموافق2022/01/19

 ) 4على المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء دفع مبلغ ( )25دينار/خمسة وعشرون
دينارردني غير مستردة قبل آخر
أ
موعد لبيع وثيقة العطاء .

 )5يرفق مع كل عرض شيك مصدق وبنسبة ال تقل عن ( ) 3%ثالثة بالمائة من قيمة اللوازم المراد توريدها ككفالة دخول العطاء صادرة عن
احـد البنوك العاملة في المملكة االردنية الهاشمية(,وفي حال تعذر ذلك تقبل كفالة بنكية غير مشروطة) وصالحة لمدة ) (120يوم من

تاريخ إيداع العروض لذلك العطاء ألمر شركة مياه األردن وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك اليقبل العرض.

 )6تعتبر هذه الدعوة والتعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتكون لها قوة العقد لشراء المواد وملزمة للمناقصين  ,وللجنة
الشراء المختصة حق إستبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد بنود التعليمات .

 )7يبــــدأ موعــــد تســــليم العــــروض علــــى العنــــوان المــــذكور أدنــــاه مــــن الســــاعة  8:30صــــباحاً لغايــــة الـــــ 11:30مــــن ظهــــر يــــوم االحــــد
الموافق2022/01/23

 )8سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االحد الموافق 2022/01/23وعلى المناقصين أو مندوبيهم الراغبين
بحضور جلسة فتح العروض الحضور الى موقع الشركة على العنوان المذكور أدناه او حضور الجلسة اونالين على الموقع االلكتروني
الرسمي لشركة مياهنا .www.miyahuna.co.jo

 )9يجب على الموردين تعبئة وتوقيع وختم نموذج عرض المناقصة وجداول الكميات واالالتزام بالماده رقم ( )12من الشروط العامه وباقي
الشروط في وثيقة العطاء.

 )10يجب وضع كفالة الدخول في مغلف منفصل عن العرض الفني والمالي.

 )11يحق للجنة الشراء المختصة الغاء العطاء دون ابداء االسباب وبدون ان يترتب على هذا االلغاء اي مطالبة مالية او قانونية.

 )12االلتزام بنظام المشتريات الحكومية رقم ( )28لسنة  2019والتعليمات الصادرة بموجبه وشروط دعوات العطاءات العامة والخاصة.
شركة مياه االردن – مياهنا

مديرية العطاءات والمشتريات

جبل الحسين – شارع المجدل
عمارة رقم( ) 6

لالستفسار يرجى االتصال على هاتف  5666111فرعي1629/1622/1621/1623/1603
شركة مياه األردن  -مياهنا
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الجزء الثاني  :تعليمات الدخول في العطاء

تعتبر هذه التعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتكون لها في التطبيق قوة العقد للشراء وملزمة للمناقصين،

وللجنة الشراء المختصة حق استبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد بنود هذه التعليمات.
أوال :إعداد وتقديم العروض:

 -1ال يسمح باالشتراك إال للشركات المعتمدة والمسجلة.
 -2ترسل العروض على األوراق األصلية وتختم بالختم الرسمي للشركة والتوقيع عليها إضافة الى نسخة طبق األصل من
العروض ولن ينظر في العروض المخالفة لذلك علما بأن األوراق األصلية هي المعتمدة رسميا في حالة وجود اختالف.

 -3يجب ارفاق صورة اإليصال الدال على شراء نسخة المناقصة مع أوراق العروض المقدمة من المناقص في حال شراء هذه
النسخة

 -4مدة سريان العرض ( )90تسعون يوما من التاريخ المحدد كآخر موعد اليداع العروض.
 -5آخر موعد الستالم نسخة دعوة العطاء الساعة  3:00من مساء يوم االربعاء الموافق2022/01/19
 -6في حال وجود اعتراضات على المواصفات او الشروط او التعليمات الواردة في هذا العطاء ,فيتوجب على المنـاق

تقـديم

اعتراضه خالل عشرة ايام تبدأ مع نهاية أول يوم لإلعالن عن العطاء .

 -7ال يجوو لمنواقص أن يقودم عرضوين مسوتقلين لونفل الموواد سوواء باسومص الشخصوي أو بالشوراةة موع اسوم ،خور ،وفوي مهول هوذه
الحالة ال ينظر في العرضين وعليص أن يقدم عرضا واحدا محددا إال إذا طلبت الشركة غير ذلك.
أ -فـي حــال تقــديم عــرض مـرادف لــنفس المــادة ,فعلــى المنــاق

أن يــذكر علــى عرضــه األصــلي وبــالحبر االحمــر أن هنــاك

عرضاً مرادفاً مرفقاً به.

ب-

أن يقدم العرض المرادف على نموذج تقديم العروض األصلي موقعا ومختوما من المناقص.

 -8يلتزم المناقص بعد اإلحالة النهائية عليص بتنفيذ المتطلبات الواردة بالتعاقد وإتمام التوريد .

 -9أي غموض أو تشويص في المناقصة يفقد المناقصة قيمتها ويحرم المناقص حق اإلشتراك.
 -10على المناق

المفوض إحضار المناقصة  /المناقصات المقدمة مـن قبلـه بحيـث تكـون كـل مناقصـة فـي مغلـف مسـتقل

مغلق بإحكام ومختوم ومعنون بإسم :

* شركة مياه االردن – مديرية العطاءات والمشتريات
* العطاء رقم -O-P-21-097-Zتمديد
* تاريخ :
* اسم المناق

------------------------ :

* العنوان -------------------------------------- :

ووض ووعها شخص وويا ف ووي الص ووندوق المخص ووص ل ووذلك العط وواء بح ووور ض وواب الشو وراء المكلو و

 ،عل ووى أن التحت وووي ه ووذه

المغلفات أي عينات أو نشرات.
 -11ال تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاةل ،البريد المسجل ،البريد السريع ،او البريد االلكتروني.
 - 12يعتب وور تق ووديم ع وورض المن وواقص إلت ازم ووا من ووص بأن ووص مطل ووع وم ووتفهم لجمي ووع المو وواد والتعليم ووات الص ووادرة بموج ووب نظ ووام الشو وراء
وتعديالتص ووثائق دعوة العطاء والنماذج المرفقة.
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 - 13على السادة المتعهدين الذين يحال عليهم اي من المواد إحالة مبدئية اإللتزام بمراجعة مديرية العطاءات والمشتريات
لالطالع على مسودة االحالة والتبليغ المبدئي باإلحالة من قبل شخص مخول وخوالل خمسوة أيوام عمول مون تواري إشوعارهم بوذلك
موون قبوول مديريووة العطوواءات والمشووتريات ،وهووي الموودة القانونيووة لإعت وراض علووى الق ورار المبوودئي ،وفووي حووال عوودم م وراجعتهم سوويتم
السووير باإلحالووة النهائيووة واعتبووارهم م ووافقين علووى اإلحالووة وحسووب تعليمووات دعوووة العطوواء والشووروط العامووة والخاص وة المرفقووة بهووا
وعليهم التبلغ باإلحالة النهائية عند إشعارهم بذلك.

 - 14المحاةم األردنية هي الجهة الق ائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة ق ائية تنشأ بين المتعاقدين.
ثانيا :خطاب التغطية :

على المناقص إرفاق خطاب التغطية بالعرض المقدم منص يشمل على المعلومات التالية :

 -1إجمالي عدد البنود المناقص عليها وأرقامها.

 -2قيمة كفالة الدخول المقدمة مع العروض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في حال تقديم عرض مرادف.
 -3اجمالي قيمة العرض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في حال تقديم عرض مرادف.
 -4ذكر اي مرفقات اخرى.
ثالثا  :االسعار :

 -1االسعار المقدمة يجب ان تكون بالدينار االردني باالرقام واالحرف.

 -2السعر االفرادي باالرقام واالحرف يكون للوحدة ( المعروضة) من قبل المناقص.

 -3على المناقص تقديم سعر لكل مادة ( ليشمل السعر االفرادي والسعر االجمالي) على ان يكون السعر سعر تسليم المستودع.
 -4علووى المنوواقص تقووديم اسووعاره لكوول مووادة تسووليم مسووتودعات شووركة ميوواه االردن شوواملة ال وريبة العامووة للمبيعووات واي رسوووم او
ضرائب اخرى.

 -5اسعار تسليم المستودع تعني قيام المتعهد بالتخليص على الب ائع من الموانئ وتسوليمها لمسوتودعات شوركة ميواه االردن دون
اي تكفلة اضافية

 -6بيووان رقووم التسووجيل فووي شووبكة ال وريبة العامووة علووى المبيعووات موون قبوول المنوواقص وضوورورة تهبيتهووا علووى الف وواتير وذكوور االسووم
بشكل واضح ورقم صندوق البريد ورقم الفاةل والهات

وتحديد المنطقة والرمز البريدي.

 -7في حال توم تقوديم العورض بالعملوة االجنبيوة سويتم تحويول اسوعار العوروض الوى الودينار االردنوي وذلوك باسوتخدام سوعر الصورف
الصادر عن البنك المركزي في يوم اخر موعد لتقديم العروض لغاية مقارنة عروض االسعار

رابعا  :طريقة الدفع :
 -1يتم دفع قيمة المواد الموردة من خالل شركة مياه االردن بعد التسليم النهائي ( أي تسليم الب ائع في المستودعات وقبولها
بصفة نهائية) وخالل  45-30يوم.

 -2الدفع بالدينار االردني وحسب قرار االحالة.
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خامسا  :الكفاالت :

 -1يرفق مع ةل عرض شيك مصدق وبنسبة ال تقل عن ( )3%ثالثة بالمائة من قيمة اللوا م المراد توريدها ةكفالة دخول
العطاء صادرةعن احود البنوك العاملة في المملكة االردنية الهاشمية ( ،وفي حال تعذر ذلك تقبل كفالة بنكية غير مشروطة

) وصالحة لمدة ) (120يوم من تاري إيداع العروض لذلك العطاء ألمر شركة مياه األردن وحسب الشروط العامة والنموذج
وبخالف ذلك اليقبل العرض.

 -2على المتعهود الوذي يحوال عليوص العطواء أو جوزء منوص مراجعوة مديريوة العطواءات والمشوتريات السوتكمال تقوديم كفالوة حسون تنفيوذ
بقيم ووة ) %(10م وون قيم ووة المو وواد المحال ووة علي ووص خ ووالل ( )10أي ووام م وون ت وواري اش ووعار االحال ووة النه ووائي ،عل ووى ان يتوج ووب عل ووى
المتعهدين توقيع امر الشراء  /العقد المنبهق عن هذا القرار استكماال الجراءات التعاقود فوي موعود اقصواه اول يووم عمول رسومي

يلي تاري استيفاء المتطلبات السابقة الذكر ،وذلك تجنبا لمصادرة تأمين دخول العطاء.
سادسا  :الغرامات :

يطبق ما ورد في الشروط العامة للدخول في العطاء فيما يخص المخالفات والتغريم.

سابعا  :تقديم العروض :
يجب تقديم العروض والوثائق الداعمة لها باليد في مغل

شركة مياه االردن – مياهنا مديرية العطاءات والمشتربات

مغلق ومختوم على العنوان التالي:

جبل الحسين – شارع المجد العمارة رقم( ) 6

البريد االلكتروني Alozi@miyahuna.com.jo :
Mmajali@MIYAHUNA.com.jo,
Rmaaitah@MIYAHUNA.com.jo
ksghaireen@miyahuna.com.jo
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الجزء الثالث
الشروط العامة
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أوال :التعاريف :سوف تتم اإلشارة إلى أمر الشراء وأية ملحق (ملحقات) بعبارة "أمر شراء" أو ، P.O.والشركة أو الشخص الذي
سيوجص اليص أمر الشراء سيدعى "المورد" ،وستدعى الشركة التي تصدر أمر الشراء "الشركة" أو "المشتري" ،وستدعى المعدات والمواد
والسلع واألعمال والخدمات الهانوية التي يتم طلبها "السلع" .وسيشار إلى الوص

أو الرسومات أو العينات أو المواصفات أو

التعليمات أو غيرها من اإلشارات للنوع والوظيفة والنوعية فيما يتعلق بالسلع بكلمة "المواصفات".

ثانيا :السعر :األسعار محددة وثابتة ولن يقوم المورد بأي حال من األحوال بتدفيع الشركة ،أو لن تكون الشركة مسؤولة عن دفع
سعر أةهر مما هو محدد في أمر الشراء.

ثالثا :التسليم:يجب أن يتم تسليم السلع حسب الوقت والوجهة المحددة في أمر الشراء .
رابعا :التسليم المتأخر  :إذا لم يتمكن المورد من تسليم السلع في الوقت المحدد  ،فللشركة الحق في رفض قبول السلع ،أو القيام

بتغريم المورد بمعدل  %0.5من قيمة أمر الشراء لكل أسبوع وبحد أقصى %15من قيمة أمرالشراء.

خامسا :التعبئة :سيقوم المورد باتخاذ كافة الترتيبات لتعبئة السلع وفقا للمطلوب في أمر الشراء من أجل منع تعرضها لل رر أو

التل

خالل نقلها العبوري إلى وجهتها األخيرة .وينبغي أن تكون عالمات ومستندات العبوات مطابقة لمتطلبات أمر الشراء.

سادسا :الدفع :سيتم تحديد طريقة و شروط الدفع للمورد في أمر الشراء .
سابعا :نقل الملكية و المخاطر ,تقسيم التكاليف و غيرها من االلتزامات :سيتم ذكر الشروط القابلة للتطبيق والخاصة بالتجارة على

ةل أمر شراء وستسري شروط  ( INCOTERMSمصطلحات التجارة الدولية وفقا ألحد

طبعة)

ثامنا :المعاينة :ستخ ع جميع السلع والخدمات للمعاينة النهائية والموافقة من قبل الشركة بعد التسليم  ،وقد ترفض الشركة أية سلع
فيها عيب أو غير مطابقة للمواصفات دون دفع أية تكاليف.

تاسعا :الضرائب والرسوم :سيكون الموردون األجانب مسؤولين بالكامل عن جميع ال رائب والطوابع والرسوم وأتعاب الترخيص
وغيرها من المكوس المفروضة خارج دولة المشتري .وسيكون الموردون المحليين مسؤولين بالكامل عن جميع ال رائب والرسوم

وأتعاب الترخيص والطوابع … الو التي يتم تكبدها إلى أن يتم تسليم السلع إلى موقع الشركة المحدد في أمر الشراء.

عاشرا :الضمانة :ي من المورد إن السلع الموردة مطابقة للمواصفات بشكل تام و هي ذات جودة عالية وجديدة وغير مستعملة ،
وتالئم الغاية المقصودة منها  ،وبأن تكون خالية من كل العيوب في التصميم والمواد والمصنعية .و وستبقى هذه ال مانة سارية لمدة

ثمانية عشرة شه ار من تسليم السلع .ويوافق المورد أنص – عند استالم مطالبة من الشركة خالل هذه الفترة – سيقوم باصالح أو
استبدال جميع السلع التي ال تتطابق بشكل تام مع المواصفات المذكورة في أمر الشراء وذلك على نفقتص منفردا وبالسرعة المعقولة.
حادي عشر :التأمين :سيتم تأمين السلع بنسبة  % 115من قيمة أمر الشراء وفقا للنموذج الموجود لدى الشركة ،وإذا ت من

أمر

الشراء القيام بأعمال وخدمات سيقوم المورد بتوفير تعويض للعاملين وغيرها من تأمينات المسؤولية التعاقدية حسبما هو مطلوب

بمقت ى القانون األردني .

ثاني عشر :التغييرات:تحتفظ الشركة بحق تغيير المواصفات وتواري التسليم ،غير أن الشركة لن تكون مسؤولة عن أسعار السلع
التي تكون أعلى من األسعار المذكورة في أمر الشراء ما لم توافق الشركة صراحة وبصورة خطية على تلك األسعار المرتفعة .ولن

يعدل أي اتفاق شفوي أو تفاهم ،خر بأي طريقة كانت أحكام وشروط أمر الشراء.

ثالث عشر :حسن األداء و الصيانة :إن أي متطلبات متعلقة ب مان ُحسن األداء والصيانة سيتم ذكرها في أمرالشراء.
المتفق عليص أنص في حالة خرق وانتهاك أحكام وشروط أمر الشراء من قبل المورد قد تقوم
رابع عشر :تدابير إنتصافية (عالجية):من ُ

10
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الشركة بالغاء أمر الش راء هذه أو جزء منها وتعيد جميع السلع غير المطابقة أو المرفوضة على نفقة ومسؤولية المورد وتسترد من
المورد أية أموال تم دفعها مقابل السلع وتشتري السلع المطابقة من مصدر ،خر وتقيد قيمة ذلك على حساب المورد  ،كما و تحتفظ
الشركة بحق وضع المورد على القائمة السوداء و عدم التعامل معص مستقبال .

خامس عشر :الظروف القاهرة:لن يكون المورد مسؤوال عن إخفاقص في تنفيذ التزاماتص بموجب أمر الشراء إذا كان ذلك اإلخفاق نتيجة

ظروف قاهرة.

سادس عشر :االمتهال للقانون:يؤكد المورد أنص لم يتم انتهاك أي قانون أو نظام أو أمر صادر في المملكة األردنية الهاشمية أو أية
جهة أو سلطة حكومية في سبيل صنع أو شراء أو بيع السلع التي يتم توريدها بموجب أمر الشراء هذه

11
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الجزءالرابع
الشروط الخاصة والموصفات
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: الشروط والمواصفات الخاصة
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Flexible Flat Cables for Submersible pump

1.

Specification & Standards:
The flexible FLAT cables shall be used for submersible pumps in boreholes and shall be suitable for
underground water use. The flexible cables shall also be thermal resistant for constant operation at 60ºC.
Conductors temperature shall be not more than 90ºC.
The minimum permissible working temperature shall not be more than (5ºC). Therefore, the cables must
be suitable for these conditions of operations.
The cable shall be "3" core annealed tinned copper conductor. The cables shall have single layer
insulation. The insulation material must be RUBBER. It also must be sheathed with double layer sheath
according to the specified standard.
The working voltage for the cables shall be 450/750 volts at 50 c/s.
The test voltage and other tests shall comply with the specified standard mentioned here or other
approved standard and these tests shall be conducted, done, and certified from local laboratory at the cost
of the Contractor. The cables must be highly flexible and physically resistive to shock, friction and
bending.
The cables shall comply with BS6007/1983, or BS6899/1994, or other equivalent approved standard.
The Contractor shall fulfill all specifications mentioned herein, completely, in addition to all specifications
according to the cable applied standard which also must be submitted with the offer at the bedding time.

2.

Cable Length and Packing:
Any one place of cable shall have a length of not less than 300 meters and must be wrapped on wooden
drum. In order to prevent moisture penetration; both ends must be sealed.
All detail such as the size, weight, length, specifications, origin, date, manufacturer, etc., must be marked
on the drum wood by non erasable water proof painting, engravings, or pressed letters on a large metallic
plate attached firmly to the drum side.

3. Cable marking
The outer surface of the cable shall bear sequentially numbered length markers spaced one meter, this
gradation shall be clear and non rubbing off.

4.

Cross-Sectional Area:
The cross-sectional area of copper in each core shall be according to what mentioned in the Bill of
Quantities.
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5.

Submittals:
The bidders must provide along with their bids full technical details and catalogues. A free sample should
be submitted with the bid of each item. The bidders must also write down the complete information
mentioned in the attached table (Item 5).

5. Cables Details

THIS PART MUST BE FILLED BY THE SUPPLIER
Conductor:

Cross Sectional Area Copper

120*3

Material
Shape
Number of wires in Each Core
Dia. Of Wire
Installation:

Material
Thickness
Number of Insulation Layers
Sheath:

Material
Thickness
Overall Dia.
Applications:

Max Permissible Continuous Conductor Temp.
Min. Permissible Continuous Conductor Temp.
Min. Bending Radius with fixed Installation
Min. Bending Radius with flexible Installation
Net Weight
Max. Conductor Resistance at 20ºC
Current Rating Continuous at 25ºC Ambient temp.

Kg/Km
ohm/Km
Amps

Test Voltage
Working Voltage
Type of Cable
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Manufacturer
Country of Origin
Date of Delivery

الشروط الخاصة :
 فترة التوريد ( )45يوم من تاري التبلغ باالحالة تقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة  %10من قيمة االحالة وخالل عشرة ايام من التبلغ باالحالة(حسب نموذج شركة مياهنا)

 -تقديم ضمان سوء مصنعية  /كفالة عدلية (حسب نموذج شركة مياهنا)

15
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الجزء الخامس
الجداول
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SCHEDULES
SCHEDULE (A)
SCHEDULE OF REQUIREMENTS
SCHEDULE (B)
SCHEDULE OF DELIVERY TERMS
SCHEDULE (C)
DEVIATIONS FROM SPECIFICATIONS
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SCHEDULE (A):
SCHEDULE OF REQUIREMENTS
NO

1

Item

3*120 عطاء توريد كيبل كهرباء مبسط قياس

م300 بطول

Qty

Unit

300

m
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SCHEDULE (B)
SCHEDULE OF DELIVERY TERMS

NO

1

Item

3*120 عطاء توريد كيبل كهرباء مبسط قياس
م300 بطول

Qty

DELIVERY

1

) يوم45(
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SCHEDULE ( C)
DEVIATIONS FROM SPECIFICATIONS
It is assumed that the goods offered shall conform to the technical specifications listed herein, unless deviations are listed explicitly
in this schedule.
The Purchaser may waive any minor informality; non-conformity or irregularity in an offer that does not constitute a material
deviation, provided such waiver does not prejudice or affect the ranking of any bidder. Major deviations in the opinion of the
Evaluating Committee will re-tender the bid non-responsive.
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الجزء السادس
النماذج
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SCHEDULE OF PRICES
NO

1

Item

عطاء توريد كيبل كهرباء مبسط قياس

م300  بطول3*120

Unit

Qty

m

300

Unit/Price

Total Price

- MIYAHUNA has the right to award the contract by Item or combination of

items.

- Signature & Stamp of the Supplier: ……………………………………
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نموذج عرض مناقصة
Bid form
الرقـــم__________________________:
التاريخ__________________________:
السادة ِشركة مياة االردن
بناء على دعوة العطاء رقم ( -O-P-21-097-Zتمديد ) ووفقاً لتعليمات دعوة العطاء والشروط العامة والخاصة والمواصفات
ً
المرفقة بها فإنني أقدم عرضي  ,شركة______________________________ والتزم بتوريد المواد المعروضة من قبلنا باألسعار
والشروط العامة والخاصة وتعليمات دعوة دخول الشراء/العطاء والمواصفات المبينة في هذا العرض.
وأنني ألتزم بأن يبقى هذا العرض قائماً لمدة ( )90يوماً اعتبا اًر من التاريخ المحدد من قبلكم كآخر موعد إليداع العروض ,علماً بأن
إجمالي عدد المواد المناق

عليها من قبلنا هو (________) مادة ,وأن إجمالي قيمة المناقصة هو (______________) دينار أردني,

وقيمة كفالة الدخول المقدمة مع هذه المناقصة هي (______________) دينار أردني.
اسم المناق

____________________ -:

التوقيــــع__________________ -:
الخــاتــم____________________ -:
العنوان (_____________________________________________)
بريدي (_________)الهاتف (________)

ص.ب(___________) رمز

الفاكـــس (_______)

البريد االلكتروني(_________)
المرفقات  :أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي.
-1
-2
تعليمات -:

 -1يجب تعبئة هذا النموذج بالكامل و أن يرفق بالعرض عند تقديمه إلى الشركة.

(مالحظة :يطبع على أوراق مخاطبات المناق
23

الرسمية)
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نموذج العقد  /االتفاقية
حررت هذه األتفاقية في هذا اليوم (

) من شهر (

) لعام ( )2022بين

صاحب العمل :شركة مياة االردن -مياهناعلى اعتباره الفريق األول,

وبين المقاول .........................................على اعتباره الفريق الثاني

لما كان الفريق األول راغبا" في التعاقد مع شركة متخصصة لتامين احتياجات شركة مياة االردن " مياهنا "لـ

عطاء توريد كيبل كهرباء مبسط قياس  3*120بطول 300م

ولما كان قد قبل بالعرض الذي تقدم به الفريق الثاني للعطاء ( -O-P-21-097-Zتمديد ) قد تم األتفاق بين الفريقين المتعاقدين على
ما يلي:
 -1يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه األتفاقية نفس المعاني المحددة لها في الشروط العامة في دعوة العطاء والمشار اليها فيما بعد.

 -2تعتبر الوثائق المدرجة فيما يلي جزءا" ال يتج أز من هذه األتفاقية وتعتبر قراءتها وفهمها في مجموعها وحدة متكاملة
وهذه الوثائق هي:

* الشروط العامة والخاصة

*

قرار األحالة.

* عرض المناقصة.

* المواصفات.

* اية مالحق للعطاء تصدر قبل توقيع العقد.

 - 3القيمة االجمالية للعقد -------------:
مدة التوريد -------------

 -4إزاء تعهد الفريق األول بدفع المبالغ المستحقة للفريق الثاني وفقا" لهذه األتفاقية يتعهد الفريق الثاني بتنفيذ جميع األعمال المطلوبـة منـه
في هذه األتفاقية وإنجازها وتسليمها وصيانتها وفقا" للشروط والمتطلبات الواردة في هذه األتفاقية.

 -5إزاء قيــام الفريــق الثــاني بتقــديم جميــع األعمــال المطلوبــة منــه بموجــب هــذا العطــاء ,يتعهــد الفريــق األول بــأن يــدفع الــى الفريــق الثــاني
األسعار واألجور المذكورة في المواعيد وباألسلوب المحدد لذلك في هذه األتفاقية.

بناء على ما ذكر اعاله جرى توقيع هذه األتفاقية وإبرامها في التاريخ المذكور أعاله.

ج

24

الفريق األول

الفريق الثاني

(صاحب العمل)

(المورد )

التوقيع ....................................:

التوقيع ................................ :

األسم .................................. :

األسم .............................. :

الوظيفة.................................. :

الوظيفة ............................. :
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نموذج كفالة دخول العطاء
TENDER GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االردن -مياهنا
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ( اسم المصرف)..........................................................
يكفل المقاول  /شركة  /مؤسسة…………………… .بتعهد ال رجعة عنه غير قابل للنقض.
بمبلغ (

) دينا ار أردنيا فق …………………………..دينا ار أردنيا.

وذلك مقابل كفالة دخول العطاء رقم…………………………………… :

الخاص بمشروع.…………………………………………… :

لتأمين قيامص بالتزاماتص كمناقص متقدم للعطاء المذكور  ،وفقا" للشروط المتعلقة بوذلك والتوي دخول العطواء الموذكور علوى

أساسها.

وتبقووى هووذه الكفالووة سووارية المفعووول لمــدة ( )120يومــا موون توواري إيووداع العووروض أو لحووين توقيووع االتفاقيووة مووع أحوود

المناقصين أيهما أسبق.

وإننا نتعهد بتعهد ال رجعة عنهغير قابل للنقض بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله عند أول طلب منكم بصورف النظور
عن أي اعتراض من قبل المناقص.
توقيع الكفيل/مصرف …………………………

المفوض بالتوقيووع …………………………

التاري و و و ..……………………….

 يجب وضع الكفالة في مغلف منفصل عن العرض الفني والمالي.

25
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(نموذج كفالة حسن التنفيذ)
PERFORMANCE GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االردن  -مياهنا
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ( اسم المصرف …………).…………………………… .

قد كفل بكفالة مالية  ،المقاول  /شركة ………………… بتعهد ال رجعة عنهغير قابل للنقض.
بخصوص العطاء رقم (

/

)

المتعلق بمشروع ..………………………………………………………… :
بمبلغ (

) دينا ار اردنيا ،فق ……………………………………..دينا ار اردنيا.

وذلووك ل وومان حسوون تنفيووذ العطوواء المحووال عليووص حسووب الشووروط الوواردة فووي وثووائق عقوود المقاولووة  /و /او /العقوود ،

وإننا نتعهد بتعهد ال رجعة عنه غير قابل للنقض  ،بأن ندفع لكم بمجرد ورود أول طلوب خطوي مونكم المبلوغ الموذكور أو أي

جزء منص بدون أي تحفظ أو شرط  -مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول  /المورد قد رفض أو أخفوق فوي تنفيوذ
أي من التزاماتص بموجب العقد و/او عدم قيام المورد بالتوريد  -وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب

المقاول /المورد على إجراء الدفع.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاري إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة تسلما" أوليا" /و /او /توريد المواد بموجوب

العقد المحدد مبدئيا" بتاري ……… ..شهر ……… .مون عوام ……… .وعلـى ان يـتم تجديـدها تلقائيـاً لمـدد اخـرى مـدة

كل منها (  ) 90تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياة االردن " مياهنا " طلباً خطيا بالغاء الكفالة .

توقيع الكفيل/مصرف ……………………………
المفوض بالتوقيووع ……………………………
التاري و و و ……..………………….....
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(نموذج كفالة الصيانة )
MAINTANANCE GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االردن  -مياهنا
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ………….…………………………………… .

قد كفل بكفالة مالية  ،المقاول …………………… بتعهد ال رجعة عنه غير قابل للنقض.
بخصوص العطاء رقم (

/

)

المتعلق بمشروع ..………………………………………………… :
بمبلغ (

) دينا ار أردنيا فق …………………………………..دينا ار أردنيا.

وذلك ل مان صيانة العطواء المحوال عليوص حسوب الشوروط الوواردة فوي وثوائق عقود المقاولوة  ،وإننوا نتعهود بتعهـد ال رجعـة عنـة

غير قابـل للـنقض ،بوأن نودفع لكوم بمجورد ورود أول طلوب خطوي مونكم المبلوغ الموذكور أو أي جوزء منوص بودون أي تحفوظ أو

شرط  -مع ذكر األسباب الداعيوة لهوذا الطلوب بوأن المقواول  /الموورد قود رفوض أو أخفوق فوي تنفيوذ أي مون التزاماتوص بموجوب
العقود  /و /او اخفوق المقوواول  /الموورد فووي تنفيوذ اي موون التزاماتوة  ،وذلووك بصورف النظوور عون أي اعتوراض أو مقاضواة موون

جانب المقاول  /المقاول على إجراء الدفع.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاري إصودارها ولحوين تسولم األشوغال المنجوزة تسولما" نهائيوا" /و  /او  /انق واء

مدة الصيانة المحددة بموجب العقد المحدد مبدئيا " بتاري … ..شهر … .مون عوام … ....وعلـى ان يـتم تجديـدها تلقائيـا

لمدد اخرى مدة كل منها ( ) 90تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياة االردن " مياهنا " طلباً خطيا بالغاء الكفالة .
توقيع الكفيل/مصرف ……………………………
المفوض بالتوقيووع ……………………………
التاري و و و ……………………………..
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نموذج كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee
إلى السادة  :شركة مياه األردن -مياهنا

يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل المقاول ...............:نتعهد بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض.
بمبلغ ) ...................... ( :دينار أردني.............................................................

وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم---------------------- :
الخاص بمشروع------------------ :

بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء.
وأننا نتعهد نتعهد بتعهد ال رجعة عنه غير قابل للنقض ،بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منص عند
أول طلب خطي منكم ،وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديص المقاول  /المورد .
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاري صدورها ولحين سداد المقاول /المورد ألقساط الدفعة المقدمة ،ويتم تمديدها

تلقائيا لحين سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل  ,وال تلغى اال بكتاب خطي من شركة مياة االردن  -مياهنا

توقيع الكفيل  /مصرف.............................. :

المفوض بالتوقيع.................................... :
التاري .............................................. :
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نموذج ضمانة من سوء المصنعية
أتعهد أنا/نحن ...........................................الموقع أدناه:
ب مان المواد المحالة علينا و الواردة في العقد أو امر الشراء وأية مالحق لها و /أو أية ق اررات معدلة لها الصوادرة
عن شركة مياة االردن) لعام (

)

بحيث يكون هذا ال مان ساري المفعول لمدة  18شه ار تبدأ من تاري االستالم النهوائي لكول دفعوة يوتم الموافقوة علوى

تسلمها حسب األصول للعطاء و/أو العطاءات و/او اوامر الشراء  ،ما لم يرد خالف ذلك في العقد او امر الشراء.

ويشوومل هووذا التعهوود ضوومان كافووة الموواد المووذكورة فووي العقوود او/اواموور الشوراء موون سوووء المصوونعية وبكاموول قيمووة الموواد

الم مونة م افا إليها نسبة  %15خمسة عشر بالمائة من قيمتها.

ونتعهوود باسووتبدال كافووة الموواد التووي ثبووت سوووء مصوونعيتها خووالل الموودة المقووررة موون قبوول شووركة ميوواة االردن ،وفووي حووال

عوودم قيامنووا باسووتبدال تلووك الموواد بووأخرى جديوودة مووع نهايووة الموودة المقووررة لالسووتبدال ،فاننووا نتعهوود بوودفع كاموول قيمووة تلووك الم وواد

م افا إليهوا  %15خمسوة عشور بالمائوة مون قيمتهوا دون الحاجوة لإخطوار أو اللجووء إلوى الق واء ،موع ضومان أي عطول أو
ضرر أو مصاريف تلحق بشركة مياة االردن.
وعليه أوقع
المقر والمتعهد بما ورد أعاله
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Manufacturer’s Authorization Form
To:

MIYAHUNA Company

WHEREAS _________________ [name of the Manufacturer] who are established and reputable manufacturers of
_______________________[name and/or description of the goods] having factories at __________________[address
of factory]
Do hereby authorize __________________[name and address of Agent] to submit a bid, and subsequently negotiate
and sign the Contract with you against

_________ [reference of the Invitation to Bid] for the above goods

manufactured by us.
We hereby extend our full guarantee and warranty as per the Conditions of Contract for the goods offered for
supply by the above firm against this Invitation for Bids.

[Signature for and on behalf of Manufacturer]
Note:

This letter of authority should be on the letterhead of the Manufacturer and should be signed by a person

competent and having the power of attorney to bind the Manufacturer. It should be included by the Bidder in its
bid.
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